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หลักการ/แนวความคิด
 ปั จจุบนั ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสู ง ส่ งผลกระทบเจ้าของโครงการและเจ้าของเงินทุน
พยายามพัฒนาทีมงานและปั จจัยภายในให้มีความแข็งแกร่ งทั้งด้านสิ นค้า บริ การ และตัวบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้โครงการมีคุณภาพ ควบคุมต้นทุนต่างๆ และทาให้โครงการบรรลุเป้ าหมายด้านต่างๆที่กาหนดไว้ได้
สาเร็ จ
 การลงทุนด้านโครงการอสังหาริ มทรัพย์มีความแตกต่างจากการลงทุนอื่นๆ เนื่องจากเป็ นโครงการที่มี
จุดเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดที่ค่อนข้างชัดเจน รวมถึงรู ปแบบของแต่ละโครงการอาจจะมีความแตกต่างกัน ผูบ้ ริ หาร
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ ที่มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบส่ วนงานต่างๆในโครงการไม่วา่ จะ
เป็ นส่ วนงานก่อสร้าง ส่ วนงานขายและบริ การ ถือเป็ นข้อได้เปรี ยบเนื่องจากเป็ นสองส่ วนสาคัญและดาเนิน
ไปควบคู่กนั ตั้งแต่เริ่ มต้นจนส่ งมอบโครงการแล้วเสร็ จ
 การที่องค์กรหนึ่งๆจะทาโครงการใดโครงการหนึ่ง ผูบ้ ริ หารองค์กรย่อมมุ่งหวังให้โครงการนั้นดาเนินการจน
แล้วเสร็ จและบรรลุเป้ าหมายภายใต้ขอ้ กาหนดทางด้าน งบประมาณ ทรัพยากร ระยะเวลา และมาตรฐาน
ตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้ ซึ่ งในโครงการหนึ่งๆ มีผทู ้ ี่เกี่ยวข้องหลายฝ่ ายทั้งฝ่ ายที่มีหน้าที่ดาเนินและผลักดัน
โครงการ และฝ่ ายที่มีหน้าที่สนับสนุนส่ วนต่างๆของโครงการ ดังนั้นโครงการจึงต้องมีผบู ้ ริ หารที่มี
ความสามารถและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม โครงการนั้นๆจึงจะมีโอกาสประสบผลสาเร็ จตามที่ผบู ้ ริ หาร
องค์กรตั้งเป้ าหมายไว้
 โครงการทุกโครงการต่างมีขอ้ จากัดในเรื่ องงบประมาณ ทรัพยากร ระยะเวลารวมถึงมาตรฐาน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
ผูบ้ ริ หารแต่ละองค์กรตั้งเป้ าหมายไว้ แต่ในความเป็ นจริ งการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของโครงการย่อมมี
โอกาสเจออุปสรรคและปั ญหาทั้งที่คาดการณ์ไว้และที่ไม่ได้คาดการณ์ ดังนั้นถ้าผูบ้ ริ หารโครงการไม่มีทกั ษะ
และเครื่ องมือเตรี ยมพร้อมไว้สาหรับรับมือ โครงการนั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวหรื อแม้จะ
ดาเนินโครงการจนแล้วเสร็ จแต่ก็อาจจะไม่อยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดด้านต่างๆที่ผบู ้ ริ หารองค์กรตั้งเป้ าหมายไว้
www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 1 of 4

หลักสู ตร การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ อย่ างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรม
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้แนวทาง,หลักการและความรู ้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการโครงการที่กาลัง

ดาเนินการอยู่
 พัฒนาทักษะต่างๆที่สาคัญที่ใช้ในการบริ หารงาน รวมทั้งสามารถถ่ายทอดทักษะดังกล่าวให้กบั ทีมงาน
เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจภาพรวมและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาริ มทรัพย์
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้แนวคิดและเทคนิคในการปรับเปลี่ยนความคิดที่เป็ นข้อจากัด(เชิงลบ) แล้วสามารถ

บริ หารงานที่รับผิดชอบตามเป้ าหมายได้

เนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
 PART 1 : สร้ างแนวคิดเกีย่ วกับการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
 สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริ หารโครงการ
 นิ ยามของโครงการและการบริ หารโครงการอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบต่างๆ
 ภาพรวมของการบริ หารโครงการอสังหาริ มทรัพย์
 อุปสรรคที่ทาให้การบริ หารโครงการไม่ประสบความสาเร็ จ
 หลักการที่สาคัญของการบริ หารโครงการให้บรรลุเป้ าหมาย
 Workshop : สร้ างแนวคิดในการบริ หารโครงการของท่ าน

 PART 2 : องค์ ประกอบและขัน
้ ตอนของการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
 วงจรของการโครงการด้านอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Project Cycle)
 การกาหนดรู ปแบบและวัตถุประสงค์ของโครงการ ( Project Definition & Conceptual )
 การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ดา้ นต่างๆของโครงการอสังหาริ มทรัพย์
 ทาความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆในการบริ หารโครงการอสังหาริ มทรัพย์ (4M)
 หลักการเงินและการบัญชี เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาริ มทรัพย์
 บทบาทและวัตถุประสงค์ของฝ่ ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารโครงการอสังหาริ มทรัพย์
www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 2 of 4

หลักสู ตร การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ อย่ างมีประสิทธิภาพ

รู ปแบบการบริ หารงานภายในโครงการที่มีประสิ ทธิ ภาพระหว่างฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
 Key Success Factor ที่ทาให้โครงการอสังหาริ มทรัพย์ประสบความสาเร็ จ
 กับดักทางความคิดที่สกัดกั้นการบริ หารโครงการให้ประสบความสาเร็ จ
 เทคนิ คเอาชนะกับดักทางความคิด
 Workshop: สร้ างกระบวนการเอาชนะกับดักทางความคิดของตัวเอง


 PART 3 : เทคนิคการบริ หารโครงการอสั งหาริ มทรั พย์ ให้ บรรลุเป้ าหมาย
 การวิเคราะห์ SWOT ของโครงการ
 เทคนิ คการกาหนดเป้ าหมายในการทางานเชิ งกลยุทธ์
 การจัดทาตัวชี้ วด
ั กับงานต่างๆที่สาคัญในโครงการ
 สร้างแผนงานบริ หารโครงการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับทรัพยากรโครงการ
 เทคนิ ค PDCA : Plan – Do – Check – Act … วงจรการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงาน
 หลักการบริ หารเวลาเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการทางาน
 เคล็ดลับสาหรับการสื่ อสารและประชุ มที่มีประสิ ทธิ ภาพ
 การประเมินความเสี่ ยงและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
 Workshop: นาเทคนิคต่ างๆมาประยุกต์ ใช้ กบ
ั การบริหารโครงการของท่ าน
 PART 4 : ฝึ กสร้ างกระบวนการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
 บอกเล่าประสบการณ์ในการบริ หารโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของวิทยากร
 Workshop: ประยุกต์ ใช้ เครื่ องมือกับปั ญหาทีก
่ าลังเผชิ ญอยู่ในโครงการ
 คุณสมบัติของนักบริ หารโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่ประสบความสาเร็ จ
 คุณภาพของงานก่อสร้างและ Overview ของตัวโครงการที่เจ้าของงานและลูกค้าประทับใจ
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รูปแบบการอบรมตามหลักสู ตร






การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลสาคัญที่ตอ้ งเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง และนาความรู้
ที่ได้เรี ยนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึ กอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทางานของตัวเอง
- การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตวั เพื่อให้ง่ายต่อการเรี ยนรู ้
- Work Shop : กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน
- การนาเสนอ : เกิดการฝึ กฝนการแสดงออกและทางานเป็ นทีม
- Role Playing : ทาให้เห็นสถานการณ์จริ ง โดยการแสดงแบบสมมติ
- การตอบคาถาม : จูงใจให้ผฝู้ ึ กอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
- การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทาหน้าที่เพียงผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitator) ทาให้การพัฒนาเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนรู ้น้ นั ๆ โดยการเรี ยนรู ้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 ผูจ้ ดั การโครงการ
 วิศวกรทุกระดับ
 หัวหน้างานและพนักงานฝ่ ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ
 ผูค้ วบคุมงาน
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